969 000 svenskar kan tänka sig jobba med IT-relaterade yrken, enligt en ny Sifo-undersökning framtagen av Sigma IT.
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1 miljon svenskar vill jobba med IT
En ny Sifo-undersökning visar att 1 miljon svenskar vill jobba med ITrelaterade yrken – trots det akut brist! 41 procent av svenskarna kan också
tänka sig att utbilda sig mer än ett år för att klara jobben. Idag fattas 70 000
personer inom IT.

Undersökningen som är framtagen av Kantar Sifo på uppdrag av Sigma IT
baseras på 2001 intervjuer i åldrarna 18–75 spridda över hela landet.
Frågorna handlar om svenskarnas inställning till arbetsmarknad, utbildning

och teknisk ”readiness”/mognad.
– Att 1 miljon svenskar vill jobba med IT visar på en enorm potential som gör
att Sverige kan fortsätta att vara ledande inom IT och digitalisering. OM vi
agerar nu. Det krävs rätt förutsättningar bla en ”tech-peng” till de 969 000
personer som vill ställa om. Annars riskerar vi vår framtida välfärd, säger Lars
Kry, VD Sigma IT.
Resultaten har sammanställts i rapporten ”Tomorrow Report” där flera kända
förordsskrivare återfinns. Hélène Barnekow, VD för Microsoft Sverige, Stefan
Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Angelica Hedin
Sverigechef för Bonnier Education, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen samt Eric Ljunggren, kommunikationschef på Norrsken,
är några av dem som uttalar sig om respektive område där nya insikter om
svenskarnas inställning till IT & teknik finns att läsa.
Arbetsmarknad
•
•
•
•
•
•

969 000 svenskar kan tänka sig jobba med IT-relaterade yrken.
70 000 personer fattas enligt branschen fram till 2022.
8% av svenska folket anser sig jobba med IT idag, 13% män och
3% kvinnor.
17% vill arbeta med IT i framtiden, 23% män och 11% kvinnor.
Nästan 4 gånger så många kvinnor vill arbeta med IT jämfört
med dagens antal.
År 2051 tror svenskarna att alla manuella jobb är ersatta av
maskiner.

Utbildning
•
•

IT-mognad

397 000 personer (41%) vill IT-utbilda sig mer än ett år.
33% kan tänka sig att utbilda sig upp till ett år, 29% män och
43% kvinnor.
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•
•
•
•
•

77 % av svenskarna tror att IT kommer skapa en bättre värld.
52 % anser sig ha goda kunskaper inom IT.
56 % anser att de förstår nyttan med digitaliseringen.
44% ser IT som en del av lösningen på klimatfrågan
39% vill ha självkörande bilar, 51% män, 29% kvinnor.
20% av svenska män vill ha robotpolis, endast 8% av kvinnorna.

Rädslor
•
•

30% känner oro för att IT skapar ett utanförskap och splittrar
samhället.
Var fjärde svensk anser att den etiska aspekten glöms bort.

Läs hela Tomorrow Report på https://www.sigmait.se/tomorrow_report
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Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 4 800
medarbetare i 14 länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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